
 

 
 

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (Zeneakadémia) feladatát, 

hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó jogszabályok 

 

- a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 

- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

- a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 

- a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek 

végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 

- a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény végrehajtásához szükséges 

egyes rendelkezésekről szóló 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 

- a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) 

Korm. rendelet 

- a Nemzeti Kulturális alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény 

- a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 

- a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
 
szóló 

1997. évi CXL. törvény 

- a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 

- a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény 

- a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 

ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi LXVI. törvény 

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 

rendelet 

- az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 

- a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 

- a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

- az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény 

- a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 

- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 

- a közbeszerzési értékhatárok alatti értékű beszerzések megvalósításával és 

ellenőrzésével kapcsolatos szabályokról szóló 459/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet 
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- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

- a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

- a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 

- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

- az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. CXII. évi 

törvény 

- a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 

védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló Európai Parlament és a Tanács 

(EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet, rövidítve: GDPR) 

- a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, 

valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes 

szabályokról szóló 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 

- az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 

- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 

- az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 

törvény 

- az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet 

- doktori iskola létesítésének eljárási rendjéről és a doktori fokozat megszerzésének 

feltételeiről szóló 33/2007. (III. 7.) Korm. rendelet 

- a doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló 387/2012. 

(XII. 19.) Korm. rendelet 

- a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes 

térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 

- a felsőoktatási intézmények alaptevékenységének finanszírozásáról szóló 389/2016. 

(XII. 2.) Korm. rendelet 

- a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 

- a közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyagok védelméről szóló 

1995. évi LXVI. törvény 

- a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 

335/2005. (XII. 29.) számú Kormányrendelet 
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- a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben 

támasztott követelményekről szóló 3/2018. (II. 21.) BM rendelet 

- a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek 

eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat 

- a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (Zeneakadémia) történeti orgonáinak 

restaurálásáról és rekonstrukciójáról szóló 1502/2012. (XI. 16.) Korm. határozat 

- a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 

370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 

- a felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről szóló 19/2012. (II. 22.) 

Kormányrendelet 

- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény felsőoktatásban való 

végrehajtásáról és a felsőoktatási intézményben való foglalkoztatás egyes kérdéseiről 

szóló 395/2015. (XII.12.) Kormányrendelet 

- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a 

művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott 

közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére szóló 

150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet  

- a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 

támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 

 

Frissítve: 2018. november 16. 


